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Grafický manuál



Font
určen spíše k firemním propagačním tiskovinám, 
není nutné jeho užití u všech materiálu týkajících 
se společnosti

Eurostar
regular

GRUMANT
NÁSTROJE VAŠEHO ÚSPĚCHU

Grumant
nástroje vašeho úspěchu

Eurostar
black

GRUMANT
NÁSTROJE VAŠEHO ÚSPĚCHU

Eurostar Black Extended
regular

GRUMANT
NÁSTROJE VAŠEHO ÚSPĚCHU

Grumant
nástroje vašeho úspěchu

Grumant
nástroje vašeho úspěchu



≥ 20 mm

≥ 44 mm

≥ 24,5 mm

≥ 14 mm

Logo
vzhledem ke složitosti firemního loga bylo vytvořeno 

několik velikostních variant

Logové barvy
modrá: C100, M100, Y0, K0
červená: C0, M100, Y100, K0

≤ 45 mm

•  vizitky, polepky, 
pásky, jmenovky

• drobné tiskoviny
• záhlaví zápatí
• psací potřeby

vzorová velikost



Barevný
profil
při jednobarevném použití se u první 
poloviny loga použije 100% inverze 
o proti podkladu a u druhé poloviny 
50% kontrastní podkladové barvy,
nebo se celé logo použije v inverzní 
barvě oproti podkladu

Nepřípustné
při barevné produkci nikdy 
nezaměňujeme barvy v logu za jiné 
či podobné



Shoda 
barev

v případě, že je podklad totožný či 
podobný s některou barvou užitou v logu, 

použije se bílého podkladu pod logo, kdy 
vzdálenost od okraje podkladu k hraně 
loga musí být dostatečná, aby nedošlo 

k narušení žádné jeho části



Symbol
užívá se na místa, kde není možné 
nebo vhodné použít logo GRUMANT



Použití
záhlaví či zápatí stránky, jako 

podpis na konci textu

Con peliquos siment vernat.
Officiuntiur mintur. Gimil iusanda con et lacienihit laborit 
fuga. Beriatu risserro beati quiatiat endeligent, ipsaped et 
dolorumquias sam apiet eicius explis dolo odi de niantotam 
arum nus num fuga. Adi omnis adi quid quat latist, quaesciis 
aut omnihicia nonectur autaque occabor eroremq uossusda 
veniet volestiam quatest destiatis il inimpos sitatus.
Erum excerfe rumquae errore explabo. Ficiassimint et rest, 
ut reiciet atqui corehenimil ipsa eriam eost, si offic tem re 
peraestis sitioritior secullum quo dolorae ma consedic tem 
laut ped quia corro id expe licaeperio. Ictoreped explit et qui 
blatemo lorrum invenim ipiciunt ernatur eicatur, consequibus 
aut qui dolor molo blatem. 

Cil ium inus qui dolo od eatendicia qui niatem dolupti atiatia 
eperum alis mo consero volore pratet volorem et quatem 
eicti as ut andigentia et etur, sitas doluptatur. 
Qui con consequam et latem sequodit erum evelibus mo-
dia voluptas aut lant ant imossitio moluptam adis eicium ne 
quam quo esciis venessin custi vides doluptate dento inimus 
es ditatemporum arum resendae milignienia dolorepe la nos 
nem idipsun temporepel moluptate ex et volent. Epuditasim 
eari ipsam facepudia audita conectur vellaborem ipsuntur 
sam, sinctur aut doluptate volorro vitatis delis eos sit lignis 
et im con nim evel eum sum fugiatur. 



Vodoznak
užití na balící pásky, UV laky, ochrana 
fotografií a jiných prezentačních 
materiálů


